Menu Finger Food
Czyli menu drobnych przekąsek. Idealne
sprawdzają się niezależnie od okazji.
Od biznesowego spotkania po spotkanie
z przyjaciółmi. Menu serwujemy w Przerwie jak
i w formie cateringu u Klienta.

Oferta
6 rodzajów przekąsek
55 zł za osobę – zastawa jednorazowa
60 zł za osobę – zastawa porcelanowa
8 rodzajów przekąsek
65 zł za osobę – zastawa jednorazowa
70 zł za osobę – zastawa porcelanowa
10 rodzajów przekąsek
75 zł za osobę – zastawa jednorazowa
80 zł za osobę – zastawa porcelanowa
Koszt dostawy – ustalamy indywidualnie
Warunki zamówienia
Bezkosztowa anulacja zamówionych usług na
14 dni przed realizacją usługi. W przypadku
późniejszych anulacji zastrzegamy sobie prawo
do obciążenia kosztami zamówionych i
niewykorzystanych usług. Ostateczna liczba
osób biorąca udział w spotkaniu powinna być
przekazana na 7 dni przed realizacją usług, na
podstawie której zostanie wystawiona faktura
końcowa. Organizator ma prawo zwiększyć
liczbę uczestników spotkania, przy wcześniejszym
poinformowaniu o tym fakcie Restauracji, która
zaakceptuje ww. zamówienie, jedynie
w przypadku dostępności usługi.

RESTAURACJA PRZERWA
WWW.PRZERWA-LODZ.COM
restauracja@przerwa-lodz.com
42 212 33 30

Przekąski wytrawne:
Bruschetta z kozim serem i orzechami
Bruschetta z długo pieczonym rostbefem
Bruschetta z humusem
Bruschetta z łososiem wędzonym i kremowym serkiem
ze świeżym koperkiem
Bruschetta z tuńczykiem i czerwoną cebulą
Bruschetta z guacamole
Mini caprese z bazyliowym pesto
Mini sałatka z wędzona piersią gęsi
Mini sałatka z grillowanym kurczakiem
Mini sałatka grecka
Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Cykoria z gorgonzolą i gruszką
Babeczki faszerowane pastą z fasoli / szarpaną
wołowiną / pasztetem z gęsi / humusem
Mini burgery z szarpaną wołowiną
Mini cheese burgery
Spring rolls z łososia i warzywami
Tarta wytrawna
Muffinki wytrawne

Przekąski słodkie:
Musy owocowe
Panna cotta
Mus czekoladowy
Mus z białej czekolady
Deser z chia z musem mango
Tarta owocowa
Tarta czekoladowa
Cream brulle
Sernik z musem truskawkowym
Tarta gruszkowo – jabłkowa
Tarta limonkowa
Muffinki na słodko
Mini burgery z szarpana wołowiną

Tiramisu

